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Trwajg przygotowania do targów Print4All 9 mar 2021 12:28

,~ wPm.hga.

IMMERSE YOURSELF IN
THE WORLD OF PRINT.

Targi Print4All maja od bye. sig w terminie

od 3 do 6 maja 2022 r., ale przygotowania

do tego wydarzenia jui trwa14.

Poprzedzajaca targi konferencja Future

Factory jest zaplanowana na 10 i 11

czerwca 2021 r., a jej zapowiedí poznamy

jui 14 kwietnia.

Dzi@ki staraniom Acimga i Argi, stowarzyszerí promujacych Print4All, opracowywany jest

obecnie obszerny harmonogram szkoleñ i wydarzen informacyjnych, który bpdzie rozwijany

przez ca+y rok a2 do chwili rozpoczgcia imprezy. Ostatnio uruchomiona zosta+a tak2e nowa

witryna targów - print4all.it, która prezentuje swie2sza i bardziej interaktywna grafikg oraz

bogatsza zawartosá merytoryczna.

Nowa strona internetowa

Wigcej miejsca na informacje, przejrzyste sekcje tematyczne, przyjazne dia u2ytkownika

treci wype+nione ìlustracjarni to tyiko niektóre zaiety nowej witryny print4all.it stworzonej

dia u2ytkowników poszukujacych nowosci na temat rynku druku i targów bran2owych.

Dotychczasowy serwis zosta+gruntownie przeprojektowany, aby za pomoca kilku kliknigd

oferowad specjalistyczne tresci i umo2liwiad u2ytkownikom szybkie dotarcie do

najciekawszych zasobów strony.

Nowa witryna jest narzpdziem s+ufacym ca+ej spo+ecznosci poligraficznej - zawiera aktuaine

informacje na temat wystaw, a tak2e wywiady, informacje o harmonogramach i opinie

ekspertów wypowiadajacych sig na temat rynku.

Stworzona zgodnie z zasadami projektowania responsywnego witryna mo2e byd wygodnie

uruchamiana z dowoinego typu urzadzenia. Sekcja poswigcona wydarzeniom targowym

zapewni u2ytkownikom+atwydoste do map, biietów i wieiu us+ug.

Pierwsze spotkanie jui w czerwcu

W iatach, w których nie odbywaja sigtargi Print4AII, Acimga we wspó+pracy z ITA-ICE

organizuje konferencjg Future Factory, bgdaca wydarzeniem o charakterze szkoleniowym.

Najblizsza zaplanowana jest na 10 i 11 czerwca, a jej zapowied2 poznamyJu2 14 kwietnia.

Ostatnia edycja Future Factory, w której wzig+o udzia+ ponad 1300 u2ytkowników z ca+ego

swiata, zakonczy+a sig sukcesem. W tym roku transmitowanej na 2ywo konferencji bgdzie

przyswieca+o has+o przewodnie: „The Future at Human Service".

Future Factory 2021 ma stat sig rzecznikiem potrzeb bran2y poligraficznej w g+ównych

kwestiach ekonomícznych i rynkowych, które le2a u podstaw zachodzacych ostatnio zmian.

Tematyka skupiad bgdzie na zrównowa2onym rozwoju, cyfryzacji i rolï zasobów iudzkich.

DOSTAWCY

Ostatnie wydanie

MISIERP

OPROGRAMOWANIE

DO ZARZADZANIA

Newsletter

Zapisz sie do naszego newslettera

Twój e-mail

"Rozpoczyna sig proces zawierania

umowy zgodnie z regulaminem z

Alfa-Print Sp. z o.o. z siedziba w

Warszawie, ul. Swigtokrzyska 14A,

00-050 Warszawa, w celu

utrzymywania kontaktu droga

poczty elektronicznej lub us#ug

telekomunikacyjnych. Dane osobowe

podajg dobrowolnie, jednak wiem, ie

niepodaniedanych uniemoiliwi

utrzymywanie takiej komunikacji."

r

"Niniejszym zgadzam sig na

przesylanie mi informacji handlowej

firm wspólpracujacych z Alfa-Print

Sp. z o.o."

r
*

Akceptujg regulamin

*

"zaznaczenie jest konieczne"

Zapisz sie

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Prelegenci z r62nych krajów omówia scenariusze korporacyjne, legislacyjne, spofeczno-

ekonomiczne i produkcyjne, abyspróbowaéwytyczyé scíe2ki rozwoju wiata produkcji i

gospodarki. Rejestracja na wydarzenie jest ju2 dostgpna.

Opracowano na podstawie informacji Fiera Milano
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Kontakt

Q Alfa-Print Sp z o.o.

ul. Swietokrzyska 14A

00-050 Warszawa

L. 22 828-14-00 t 22 828-14-00

22 828-27-32 22 828-27-32

poligrrafika@poligrafika.pl

Kontakt w sprawie
reklainy

Beata Wielgat

L tel.: 22 828-14-00

$9 fax 22 828-14-00

Beata Radzka

tel.: 22 828-14-00

el fax 22 828-14-00

Tagi

drukwielkoformatowy pI©tertuy arukoffsetowÿ

druk na tekstyliach :cyfrowy druk etykiet

pruuk]aopakowád druk 3p masrynahydrydowa druketykiet

tlrukprzemys#o fleksografla drukarnra internetöwa kororrawirus

druk cyfrowy drukfleksagrafïczny

hotstamping dNkatramento farhydrukarike
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